Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 8/2015 konaného v Dolnom Lopašove dňa 02.12.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Jaroslav Hornák

Poslanci:

Milan Máčalka
Bc. Jakub Tomiš
Mária Jurkasová
Bc. Jozef Mnešický – prišiel počas bodu 2
Ing. Marek Fabian
Bc. Dagmar Piešťanská
Hlavná kontrolórka obce : PhDr. Jana Šimová
Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Nájomný byt.
3. Rozpočtové opatrenie.
4. Materiály hlavného kontrolóra obce:
4.1.

Kontrola plnenia uznesení.

4.2.
Zmena a doplnenie VZN č. 20/2010 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Dolný Lopašov.
4.3.

Kontrola žiadostí a sťažností.

4.4.

Kontrola vyberania príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov.

4.5.

Kontrola spotreby energií v kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici.

5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.
Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvoril starosta obce
RNDr. Jozef Petušík a privítal všetkých prítomných. Starosta obce prečítal program
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zasadnutia a spýtal sa či má niekto pripomienky k programu. Poslanec Marek Fabian navrhol,
aby sa vypustil bod Rôzne a ostatné body, aby sa prečíslovali.
Hlasovanie OZ za vypustenie bodu Rôzne a následne prečíslovanie bodov_______
prítomní:6

za: 2 (MF, JH) proti:3 zdržal sa:1 (JT)

Návrh poslanca Mareka Fabiana nebol prijatý.

Poslanec Jakub Tomiš navrhol, aby vždy v programe bol bod Pripomienky a názory občanov,
aby občania vedeli, že aj oni sa môžu vyjadriť počas zasadnutia obecného zastupiteľstva
práve v tomto bode.
Hlasovanie OZ, aby jeden bod programu sa vždy nazýval Pripomienky a názory občanov___
prítomní:6

za: 2 (MF, JT) proti:4 zdržal sa:0

Návrh poslanca Jakuba Tomiša nebol prijatý.

Následne dal pán starosta hlasovať o pôvodnom programe:
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Nájomný byt.
3. Rozpočtové opatrenie.
4. Materiály hlavného kontrolóra obce:
4.1.

Kontrola plnenia uznesení.

4.2. Zmena a doplnenie VZN č. 20/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov obce Dolný Lopašov.
4.3.

Kontrola žiadostí a sťažností.

4.4.

Kontrola vyberania príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov.

4.5.

Kontrola spotreby energií v kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici.

5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.
_

prítomní:6

za: 4

proti:0 zdržal sa:2 (MF, JT)
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Bolo prijaté uznesenie č. 8/2015/1.
Pán starosta navrhol za overovateľov Mareka Fabiana a Jakuba Tomiša a za zapisovateľku
Jarmilu Uramovú, o čom dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie overovateľov zápisnice Mareka Fabiana a Jakuba Tomiša _
prítomní:6
za: 6 proti:0 zdržal sa:0
Hlasovanie OZ za schválenie zapisovateľky Jarmily Uramovej _
prítomní:6
za: 6 proti:0 zdržal sa:0

_________

Bod č. 2 - Nájomný byt. (Príloha č. 3)
Nakladanie s nájomnými bytmi pre občanov v našej obci je upravené všeobecným záväzným
nariadením č. 8/2007, v ktorom je definované, komu sú byty určené a aké podmienky musia
spĺňať uchádzači o nájomný byt. Pán starosta navrhol tajné hlasovanie, za ktoré dal hlasovať:
Hlasovanie OZ za schválenie tajného hlasovania
_
prítomní:6

za: 5

proti: 1(JT) zdržal sa:0

Poslanci odsúhlasili tajné hlasovanie.
Poslanci po oboznámení sa so žiadosťami hlasovali o nasledovnom uznesení:
Hlasovanie: OZ schvaľuje prenájom bytu č. 8 v nájomnom bytovom dome č. 387 v obci Dolný
Lopašov pre uchádzača Jozefa a Máriu Strečanských s účinnosťou od 1.1.2016. V prípade, že
schválený uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na náhradníka Evu
Mičovú.
prítomní:6
za: 5
proti:1 zdržal sa:0

Tajným hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 8/2015/2.

Pán starosta dal hlasovať za udelenie slova pánu Švihoríkovi ako uchádzačovi nájomného
bytu.
Hlasovanie OZ za schválenie udelenia slova pánovi Švihoríkovi _
prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Pán Švihorík sa spýtal, prečo práve bol byt udelený rodine Strečanských. Myslel si, že bude
zohľadnené, že má dve malé deti a je už nájomníkom jednoizbového bytu, ktorý je pre 4člennú rodinu malý.
Pán starosta odpovedal, že jeden z bodov VZN č. 8/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi, je
že občanovi, ktorý vlastní nehnuteľnosť, by mu nemal byť pridelený byt.
Pán Švihorík povedal, že daná nehnuteľnosť je neobývateľná.
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Poslankyňa Jurkasová sa vyjadrila, že nehnuteľnosť vlastníte, či je obývateľná, je ťažko
dokázateľné. Je nám to ľúto, že sa nevyhovelo Vašej žiadosti, ale rozhodlo sa podľa pravidiel
VZN.

Bod č. 3 – Rozpočtové opatrenie. (Príloha č. 4)
Materiál k bodu 3 bol poslancom poslaný spolu s pozvánkou.
Poslanec Marek Fabian uviedol, že položka „všeobecný materiál“ pri kultúrnom dome sa
navrhuje zvýšiť o čiastku 474,00 € s poznámkou, ak by bolo treba kúpiť na kultúrny dom
nejaký inventár. Spýtal sa, či máme v pláne niečo kupovať. Momentálne je v rozpočte
navrhnutých 3 600,00 € a vyčerpaných máme 2 976,54 € t.j. ešte nám zostáva 623,46 € do
konca roka, je potrebné navýšiť túto položku?
Pán starosta odpovedal, že mali sme v pláne kupovať umývačku riadu, ale nekúpila sa, lebo
je to neekonomické vzhľadom na to, koľko akcií sa v našom kultúrnom dome koná. Poslanec
Marek Fabian sa spýtal, či sú kúpené nové sviečky na stromček. Pán starosta odpovedal, že
sviečky na stromček sú už kúpené, sú farebné a ide o vodotesnú úpravu.
Poslanec Marek Fabian uviedol, že v položke „kultúrne podujatia – všeobecný materiál
a potraviny“ je navrhnutých 1 000 € a spýtal sa, či starosta plánuje robiť ohňostroj
a pohostenie?
Pán starosta odpovedal, že sa pokúsime aj tento rok, chceli by sme to spraviť tak, ako minulý
rok, t.j. my spravíme občerstvenie a ohňostroj pani Bukovská.
Poslanec Jozef Mnešický navrhol, aby sa im na ohňostroj prispelo nejakou čiastkou.
Poslanec Marek Fabian predložil pozmeňovací návrh k predloženému návrhu rozpočtového
opatrenia, aby sa presunula z položky všeobecný materiál 221-08 200 633 006 00 čiastka
800,00 € na položku rekonštrukcia námestia 221-04 510 717 003 00.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť z položky všeobecný materiál 221-08 200 633 006 00
čiastku 800,00 € na položku rekonštrukcia námestia 221-04 510 717 003 00 tak, aby
v pôvodnej položke ostalo 200,00 €.
prítomní:7

za: 7

proti:0 zdržal sa:0

OZ schválilo úpravu rozpočtového opatrenia č. 5 podľa návrhu Mareka Fabiana.

Pán starosta po diskusii dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 5 so schválenou úpravou
poslanca Mareka Fabiana:
Hlasovanie OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5 (Príloha č. 5)
prítomní:7

za: 7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 8/2015/3.
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Bod č. 4 – Materiály hlavného kontrolóra obce (Príloha č. 6)
Pán starosta odovzdal slovo pani hlavnej kontrolórke. Materiály k bodu 4 boli poslancom
poslané e-mailom.
4.1

Kontrola plnenia uznesení.

OZ berie na vedomie predloženie správy o kontrole plnenia uznesení.
4.2
Zmena a doplnenie VZN č. 20/2010 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Dolný Lopašov.
Pán starosta sa spýtal, či sme neskomplikovali žiadateľom poskytnutie dotácie s
dokumentami, ktoré musia doložiť k žiadosti. Pani kontrolórka informovala o tom, že dané
žiadosti nie sú v súlade so súčasným VZN, a preto je dobré dané žiadosti doplniť. Pani
kontrolórka navrhuje upraviť VZN tak, aby nebolo potrebné k žiadosti dokladať všetkých 5
príloh. Takto navrhnuté VZN by mohlo byť vyvesené a následne schválené.
Poslanec Marek Fabian mal technickú poznámku, že hlavný kontrolór nepredkladá zmeny
VZN. Ak sa máme o tomto VZN baviť, tak niektoré veci tam majú reálny základ,
potrebujeme vedieť, či daná organizácia je zaregistrovaná a či to, čo platilo v roku 2002, ešte
stále platí. Tam by sme to mohli zmeniť asi takým spôsobom, že organizácie, ktoré žiadali
v minulom roku už nemusia predkladať tie isté dokumenty, ktoré predložili, ale dajú len
čestné vyhlásenie, že nič sa nezmenilo. Ak sa niečo zmenilo, budú povinné dokumenty
aktualizovať. Čo sa týka termínu podávania žiadostí, je veľmi dobrý dôvod na to, aby tam
nebol limitovaný termín k 30.9., pretože môže sa vyskytnúť situácia, že nastane akcia,
o ktorej sa dozvie organizátor, že nastane napr. v máji a musiel by čakať do nového roku.
Preto by tam malo byť, že spravidla by mal požiadať do 30.9., lebo OZ sa môže uzniesť na
rozpočtovom opatrení aj v priebehu roka.
Pán starosta povedal, že by bolo dobré keby sa organizácie naučili k zodpovednosti, a
organizácie, ktoré majú pravidelné akcie podávali žiadosti k danému termínu, a ak príde
mimoriadna udalosť spraví sa rozpočtové opatrenie.
Poslankyňa Jurkasová navrhla dať tento bod do programu nabudúce, aby sme si mohli
pripraviť návrhy a pripomienky k zmene VZN č. 20/2010.

OZ berie na vedomie predloženie správy o zmene a doplnení VZN č. 20/2010 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dolný Lopašov.
4.3

Kontrola žiadostí a sťažností.

Jedno z podaní je vyriešenie medzisusedského sporu, čo je veľmi chúlostivá záležitosť.
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Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby sa sťažovateľ obrátil na súd, vzhľadom na to, že daný
problém sa už riešil v minulosti a nedošlo k náprave. V ostatných žiadostiach odporúča pani
hlavná kontrolórka písomnú odpoveď, že v danej veci sa začalo konať.
Pán starosta odporučil zriadenie komisií.
OZ berie na vedomie predloženie správy o kontrole žiadostí a sťažností.
4.4 Kontrola vyberania príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov.
Poslanec Marek Fabian sa spýtal, či sa režijné náklady 2 € nejakým spôsobom krátia a z
akého dôvodu, keďže toto VZN nijako neupravuje. Pani hlavná kontrolórka informovala
poslancov, že režijné náklady sa krátia, ak deti nie sú v škôlke, napr. v decembri deti neplatili
2€ ale 1,80 €.
Poslanec Marek Fabian mal dotaz, či by deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Dolnom Lopašove
nemali platiť vyššiu čiastku než tie deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci. Lebo peniaze
dostáva obce zo štátneho rozpočtu len za to dieťa, ktoré má trvalý pobyt v našej obci, a bolo
by zaujímavé túto čiastku vyčísliť.
Pán starosta povedal, že podielové dane obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci
idú do inej dediny, ale využívajú služby našej obce. To je ako by sme podporovali futbalový
klub v Chtelnici, ale on pre nás nič nerobí. Nie je úplne správne, mať trvalý pobyt v inej obci
a využívať služby našej obce. Spraviť to napríklad tak, že najprv sa príjmu deti z našej obce,
a ak by bolo treba otvoriť novú triedu kvôli cudziemu dieťaťu, tak to zamietnuť.
OZ berie na vedomie preloženie správy o kontrole žiadostí a sťažností.
4.5

Kontrola spotreby energií v kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici.

Pán starosta informoval poslancov, že sa zistilo, že na kultúrnom dome sú nejaké
nevysvetliteľné spotreby, ktoré sa začali vyšetrovať prostredníctvom jednej firmy, ktorá sa
zaoberá úsporou energií a tieto nedostatky odstráni. Táto firma svojimi opatreniami, ktoré
vykoná nám zabezpečí úsporu elektrickej energie, ktorú vyčíslila na 2 200 € ročne. Medzi
tieto opatrenia patria aj podružné merania pomocou, ktorých bude možné presne vyčísliť
spotrebu jednotlivých organizácií a nájomcov kultúrneho domu. Ďalej sa napraví veľmi
vážna chyba, ktorým je rozvádzač na kultúrnom dome od roku 1974 a nezodpovedá
bezpečnostným predpisom, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života. Odmena tejto
firmy bude nižšia ako úspora, ktorú im vyplatíme v 4 splátkach v roku 2016 a potom už len
šetríme.
OZ berie na vedomie preloženie správy o kontrole žiadostí a sťažností.
Bod č. 5 – Rôzne.
5.1 Pán starosta informoval poslancov, že firma PPS Slovakia v našej obci, by chcela spevniť
cestu od poľnohospodárskeho družstva na záhumní smerom k ich firme na vlastné náklady.
Poľnohospodárske družstvo sa bude tiež spolupodielať na spevnení tejto cesty. Nakoľko sa
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jedná o pozemky našej obce, musíme im dať na túto činnosť súhlas. Pán starosta odporúča,
aby sme im to umožnili.
Hlasovanie: OZ schvaľuje, aby firma PPS Plant Propagation Slovakia s.r.o. so sídlom Dolný
Lopašov 390 spevnila povrch cesty asfaltovou úpravou na fundiskách za humnami par. č.
2638/22 od domu č. 299 po dom č. 350 a cestu na parcele č. 2635/2 ako spoj na existujúcu
asfaltovú cestu
prítomní:7
za: 7
proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2015/4.
5.2 Pán starosta informoval, že vyšli prvé výzvy z Programu rozvoja vidieka (PRV), do
ktorých sme sa zapojili. Kamerové systémy nám prvý krát nevyšli, ale ideme znova do tejto
výzvy, pričom sa zmenili podmienky, už môžeme žiadať len 200 000 € a nie 300 000 €.
Ďalej sa chceme zapojiť do výzvy, kde by sme mohli urobiť rekonštrukciu škôlky.
Vymeníme strechu, dáme tam obnoviteľné zdroje energie (fotovoltaika a tepelné čerpadlo) s
tým, že chceli by sme tam spraviť bazénik, ak to budú oprávnené náklady. Táto výzva má
termín vo februári. Už sme oslovili projektantov, ktorý na tomto pláne pracujú.
Ďalšia výzva, do ktorej sa chceme zapojiť je námestie. Námestie by sa spravilo zo zámkovej
dlažby kvôli rozoberateľnosti. Vypracovali by sa dva projekty – jeden projekt revitalizácia
námestie a druhý protipovodňové opatrenie. Potok by sme chceli na námestí otvoriť, uložiť
lávky, vysadiť stromčeky, urobiť parkovacie miesta, zelenú infraštruktúru (podľa nového 7%
z projektovaných nákladov). Otázkou je, či most oproti kostolu zachováme alebo ho
vybúrame a posunieme nižšie, čiže námestie by sa zväčšilo.
5.3 Pán starosta informoval, že tento rok boli prijaté dôležité strategické dokumenty našej
obce t.j. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Integrovanú stratégiu rozvoja
územia, ktorú budeme platiť až v budúcom roku zálohovo. Ak budeme mať zriadenú MAS
(miestnu akčnú skupinu) v rámci občianskeho združenia Holeška, tak tieto peniaze sa
preplatia z programu LEADER, kde by sme mohli získať 2,8 mil. € pre celé združenie.
Verejný sektor bude mať preplatených 100% oprávnených nákladov a súkromný sektor 50 %.
Je 120 žiadateľov, 46 bude schválených.
5.4 Pán starosta navrhol zmenu otváracích hodín knižnice na žiadosť pani Ilenčíkovej, aby
bola knižnica otvorená jeden krát v týždni 3 – 4 hodiny.
Hlasovanie: OZ schvaľuje zmenu otváracích hodín miestnej knižnice podľa požiadavky
knihovníčky pani Ilenčíkovej
prítomní:7
za: 6
proti:0 zdržal sa:1(JM)
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2015/5.
Bod č. 6 – Diskusia.
Poslanec Mnešický – odporúča, aby sa opravil internet v miestnej knižnici, ktorý nefunguje,
a ktorý pani Ilenčíková potrebuje na komunikáciu s čitateľmi. Pán starosta sa na to pozrie.
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Poslanec Fabian – navrhol, či by nebolo dobré digitalizovať zoznamy kníh, ktoré máme v
knižnici, čitateľ by si tak mohol pozrieť, či sa daná knižka, ktorú potrebuje, tu nachádza – aj
vzhľadom na to, že bude knižnica otvorená len jeden deň v týždni.
Poslanec Máčalka – pani Jakubcová, by chcela kúpiť nový sporák do kuchyne. Pán starosta
odpovedal, že pôvodný plynový sporák dal opraviť, momentálne sa nový sporák nebude
kupovať.
Poslankyňa Jurkasová – sa spýtala ako to bude s opatrovateľskou službou v novom roku,
koľkým ľudom sa momentálne roznáša obed? Pán starosta odpovedal, že obed sa vozí 4
ľuďom, čo je nerentabilné, služba bude zrušená. Občania si môžu obedy objednať z Dechtíc,
na ktoré im obec prispieva. Pani Jurkasová navrhla, aby sa prispelo na obedy pre dôchodcov
v novom roku vyššou čiastkou ako v tomto roku, vzhľadom na to, že sa zruší roznáška
obedov.
Poslanec Mnešický – navrhol, či je možné urobiť klzisko z multifunkčného ihriska. Alebo či
by bola možná spolupráca s hasičmi a vytvoriť niekde pri nájomnej bytovke prírodné ihrisko.
Pán starosta odpovedal, že firma Sport servis Martin je výhradný dovozca umelého ľadu,
ktorý nám ponúkali takúto možnosť umelého klziska, keď sa multifunkčné ihrisko stavalo
(v roku 2010). Pán starosta povedal, že preverí, či by daná firma a za koľko mohla umelé
klzisko poskytnúť.
Poslanec Fabian – sa spýtal na vývoz komunálneho odpadu. Ak za 2 týždne nenaplní smetnú
nádobu, či ju má dať vyviezť, aj keď je poloprázdna, či platíme od počtu smetných nádob
alebo od ton vyvezeného odpadu. Pán starosta informoval, že komunálny odpad platíme od
ton a zároveň apeloval na triedenie odpadu, čím viac sa bude triediť, tým budú náklady na
vývoz nižšie. Ďalej informoval poslancov, že v novom roku sa budú rozdávať známky, ktoré
sa budú prilepovať na smetné nádoby, a len tie nádoby, ktoré budú označené, budú vyvezené.
Známku dostane len ten občan, ktorý bude mať zaplatený poplatok za komunálny odpad.
Poslankyňa Piešťanská – sa spýtala, kedy sa budú rozdávať kompostéry. Pán starosta
odpovedal, že sa na tom pracuje, projekt je podaný, čaká sa na vyhodnotenie Ďalej
informoval, že tieto kompostéry sú preto drahšie, lebo sú vyrobené z recyklovaného plastu,
majú životnosť 20 a viac rokov, a druhá vec je, že firma ktorá nám ich dodá nám urobí spolu
s priateľmi zeme prednášku pre občanov a propagáciu. Táto firma je veľmi úspešná aj v
Čechách. V rámci tohto projektu dostaneme aj elektrický kompostér na likvidáciu zbytkov z
kuchyne, ktorý je schopný za 48 hodín tento odpad zlikvidovať tak, že zostane ako káva a je
takto spracovaný odpad je použiteľný priamo do záhrady. Tento kompostér zaručí, že zbytky
nebudú kvasiť, ale hniť a nebude to zapáchať.
Poslankyňa Jurkasová – sa pýtala, či bude vývoz konárov. Pán starosta odpovedal, že vývoz
konárov bude. Budú sa zberať len konáre a nie biologicky rozložiteľný odpad. Ten to rok, už
pán starosta zorganizoval zvoz konárov, objednal stroj, ktorý zdrvil tieto konáre a odviezol
ich preč, čo nás nestálo ani korunu. Tento stroj sa objedná znova.
Poslankyňa Piešťanská- spomenula problém znečisťovania kanála pri našej obci smerom na
Chtelnicu, kde cudzie autá vyvážajú smeti. Pani poslankyňa Jurkasová povedala, že ide o
taký istý problém ako smetisko za baňou. Pán starosta povedal, že sa bol na vznikajúcu
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čiernu skládku v kameňolome pozrieť. Poslanci zvažovali zverejniť článok a fotky čiernej
skládky v novinách. Pán starosta povedal, že treba dať na okresný úrad životného prostredia
podnet, divoká skládka sa musí zaevidovaná, a potom je možné získať peniaze na jej
odstránenie, na takého skládky bola práve výzva Čistejšie Slovensko. Pani poslankyňa
Piešťanská povedala, že nie je normálne, aby nákladné autá z iných obcí vozili odpad sem k
nám, treba im to zakázať, treba s tým niečo robiť.

Bod č. 7 – Záver.
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Ďalšie zastupiteľstvo sa naplánovalo na 15.12.2015 o 18:00 hodine.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.8/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 02.12.2015

Uznesenie č.8/2015/1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Nájomný byt.
3. Rozpočtové opatrenie.
4. Materiály hlavného kontrolóra obce:
4.1.

Kontrola plnenia uznesení.

4.2. Zmena a doplnenie VZN č. 20/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov obce Dolný Lopašov.
4.3.

Kontrola žiadostí a sťažností.

4.4.

Kontrola vyberania príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov.

4.5.

Kontrola spotreby energií v kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici.

5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.

Uznesenie č.8/2015/2
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje prenájom bytu č. 8 v nájomnom bytovom dome č. 387 v obci Dolný Lopašov pre
uchádzača Jozefa a Máriu Strečanských s účinnosťou od 1.1.2016. V prípade, že schválený
uchádzač odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na náhradníka Evu Mičovú.

Uznesenie č.8/2015/3
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5
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Uznesenie č.8/2015/4
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby firma PPS Plant Propagation Slovakia s.r.o. so sídlom Dolný Lopašov 390
spevnila povrch cesty asfaltovou úpravou na fundiskách za humnami par. č. 2638/22 od
domu č. 299 po dom č. 350 a cestu na parcele č. 2635/2 ako spoj na existujúcu asfaltovú
cestu .
Uznesenie č.8/2015/5
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zmenu otváracích hodín miestnej knižnice podľa požiadavky knihovníčky pani
Ilenčíkovej.

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Bc. Jakub Tomiš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Ing. Marek Fabian
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
RNDr. Jozef Petušík
starosta obce
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